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Ingezonden
Een onderzoek naar dysfunctioneren van specialisten

Naar aanleiding van een redactioneel commentaar in
Medisch Contact van de hand van
Spreeuwenberg,1 herlas ik het artikel van de
collegae Lens en Van der Wal
(1994;1127-31). Graag leg ik auteurs enkele vragen voor.

Het dysfunctioneren werd volgens Lens en Van der Wal vooral door artsen en
verpleegkundigen gemeld, naar ik aanneem aan de directie van het betreffende
ziekenhuis. Niet blijkt welke aard van dysfunctioneren werd gemeld door welke
beroepsgroep.

In de tabel bij hun artikel wordt de aard van het dysfunctioneren
aangegeven, en wordt de ernst van het dysfunctioneren gewogen door de
respondenten. De respondenten zijn in dit geval de ondervraagden: de
ziekenhuisdirecties (ook de stafbestuurders?). Merkwaardig blijft dus dat de
symptomen gemeld door de artsen gewogen worden door derden, of ging het om
het oordeel van meldende artsen en verpleegkundigen?

Voordat een gespreksronde werd gehouden werd aan de directies een
vragenlijst toegestuurd met het verzoek die voor de gespreksronde ingevuld te
retourneren. Het doel was om het gesprek te vergemakkelijken. Uit het artikel
werd niet duidelijk of de stafbestuurders ook inzage in de vragenlijst hebben
gekregen.

Auteurs zien weinig redenen om te veronderstellen dat de situatie elders
in het land anders zou zijn dan in Noord-Holland. Is dit uitgezocht?
Demografisch zijn er, dunkt mij, nogal verschillen in Nederland. Ook
karakterologisch zijn er verschillen in de bevolkingsgroepen. Op bl. 1129
beschrijven zij dat de waarnemingen inzake dysfunctioneren derhalve door hen
(ziekenhuisdirectie en stafbestuurders) juist zijn bevonden. Het woord
‘derhalve’ wordt niet gesteund door de logica. Spreeuwenberg ziet
geen enkele reden om te veronderstellen dat het buiten Noord-Holland beter
is.

De grote variatie in aantal dysfunctionerende specialisten van de
instellingen (uitersten: 0-14) kan best te maken hebben met de aard van de
instelling, waarbij ik denk dat het mogelijk is dat in een instelling met
grote aantallen ‘dysfunctionerende’ specialisten, een grotere
neiging aanwezig is om dysfunctionerenden te melden.

Tot slot: een objectiever graadmeter om dysfunctioneren te beoordelen
vormen de procedures bij tuchtcolleges en klachtencommissies. Helaas zijn die
gegevens slechts toegankelijk voor de betrokkenen. De landelijke inspecties
zouden, met inachtneming van bepaalde waarborgen, kennis moeten krijgen van



de uitspraken, niet geanonimiseerd, afkomstig van de tuchtcolleges en de
klachtencommissies. Zolang dat niet mogelijk is, lijkt de inventarisatie van
de omvang van dysfunctioneren van specialisten, zoals beschreven door Lens en
Van der Wal, een methode die veel belooft.

Literatuur:

1. Spreeuwenberg C. Dysfunctionerende artsen [editorial]. Med Contact 1994;49:941.

J.W.M. Bol 

- 

Purmerend, september 1994

Onderschrift

Wij danken collega Bol voor zijn opmerkingen. Er is een onderscheid
gemaakt tussen meldingen afkomstig van artsen en van verpleegkundigen. Het
gaat bij dit onderzoek om meldingen aan onze gesprekspartners: de directies
en stafbesturen. Beide hadden de beschikking over de vragenlijst. Bij de
beantwoording bestond consensus over ernst en aantal. Inderdaad is de weging
van de ernst door derden (directies en stafbesturen dus) verricht. Wij zien
niet in dat dit merkwaardig is.

Hoewel er demografische verschillen zijn, denken wij niet dat dit tot
verschil in dysfunctioneren zal leiden. Wij hebben dit echter niet
onderzocht. Een landelijk onderzoek zou wellicht zoveel gegevens kunnen
opleveren dat er correlaties te berekenen zijn tussen factoren zoals grootte
van de instelling, fusie, bereidheid tot melden en het aantal
dysfunctionerende artsen.

De inspectie is op de hoogte van de (niet-anonieme) uitspraken van het
Medisch Tuchtcollege. Daarnaast ontvangt de inspectie Noord-Holland jaarlijks
ongeveer 300 klachten en meldingen, onder andere over dysfunctioneren. Toch
denken wij dat veel dysfunctioneren ons niet bekend is.

P. Lens 

- 

Haarlem, september 1994

bron: ntvg.nl



Dr.Mr. M. (Marten) Oosting- Hoofdinhoud

(bron: parlement.com)

Tweede Nationale ombudsman, die in de twaalf jaar dat hij dat ambt bekleedde sterk 
bijdroeg aan vestiging van het instituut Nationale ombudsman als gezaghebbend orgaan. Was 
aan de Technische Hogeschool Twente de eerste decaan van de nieuwe faculteit 
bestuurskunde en daarna hoogleraar bestuursrecht en bestuurskunde in Groningen. Zocht als 
ombudsman regelmatig de publiciteit, onder meer via een column in De Telegraaf, en bracht 
zo een breed publiek in aanraking met zijn werkzaamheden. Is sinds zijn vertrek als 
Ombudsman lid van de Raad van State. Leidde het onderzoek naar de Vuurwerkramp in 
Enschede. Evenwichtige Groninger met goede managmentkwaliteiten.

in de periode 1987-heden: lid Raad van State, staatsraad in buitengewone dienst, staatsraad, 
Nationale ombudsman 
voornaam (roepnaam)

Marten (Marten)
personalia

geboorteplaats en -datum

Winschoten, 11 november 1943
partij/stroming

partij(en)

PvdA (Partij van de Arbeid)
loopbaan

 - 

wetenschappelijk hoofdmedewerker, Technische Hogeschool Twente te Enschede, van 1970 tot 1978 

 - 

lector bestuursrecht en bestuurskunde, Rijksuniversiteit Groningen, van 1978 tot 1 januari 1980 

 - 

hoogleraar bestuursrecht en bestuurskunde, Rijksuniversiteit Groningen, van 1 januari 1980 tot 1 oktober 1987 (na vervallen 

onderscheid lector/hoogleraar) 

 - 

Nationale ombudsman, van 1 oktober 1987 tot 1 oktober 1999 

 - 

lid Raad van State, van 1 januari 2000 tot 1 mei 2009 

 - 

lid Raad van State in buitengewone dienst, van 1 mei 2009 tot 1 september 2010 

 - 

staatsraad, afdeling advisering Raad van State, vanaf 1 september 2010 

nevenfuncties



huidige

 - 

voorzitter Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds, vanaf december 1999 

 - 

voorzitter Studie- en informatiecentrum mensenrechten/Netherlands Institute of Human Rights te Utrecht 

 - 

lid jury "Van de Spiegelprijs", Vereniging voor Bestuurskunde 

 - 

voorzitter Center for International Legal Cooperation (CILC) 

vorige

 - 

voorzitter RBB (Raad voor het Binnenlands Bestuur), van 1986 tot 1 oktober 1987 

 - 

voorzitter onderzoekscommissie vuurwerkramp Enschede, van mei 2000 tot 1 maart 2001 

 - 

voorzitter Commissie Geschillen Aandelenlease (bemiddeling tussen de belangenvereniging Leaseverlies en de Dexia Bank), van 3 

september 2003 tot juni 2004 

 - 

lid adviescommissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen van de brancheorganisatie van landelijk wervende goede doelen VFI, 

van juli 2004 tot oktober 2005 

 - 

lid Maatschappelijke Raad van de Orde van organisatiedeskundigen en-adviseurs (Ooa) 

 - 

voorzitter commissie Doorlichting Interbestuurlijk Toezichtarrangementen, van augustus 2006 tot september 2007 

 - 

onderzoeker naar rol ministerie van Justitie i.v.m. mogelijke misstanden bij adoptie uit India, 2007 

afgeleide functies, presidia etc.

voorzitter afdeling Economische Zaken, Financiën, Sociale zaken en Werkgelegenheid (Raad 
van State)
opleiding

voortgezet onderwijs

 - 

gymnasium te 's-Gravenhage, tot 1962 

academische studie

 - 

sociologie, Rijksuniversiteit Utrecht, van 1962 tot 1968 

 - 

Nederlands recht, Rijksuniversiteit Utrecht, tot 1971 

eredoctoraten

 - 

bestuurswetenschappen, Universiteit Twente te Enschede, 29 november 1996 

wetenswaardigheden

ridderorden

Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 27 september 1999



Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen 
vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.

Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw 
aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.



De kwesties waarvoor in 1993 aandacht werd gevraagd over de volsgezondheid in Nederland 
boden de toenmalige ombudsman M.Oosting geen nader aanleiding voor onderzoek.Oosting 
maakte in 2010 wel onderdeel uit van de commissie LemstraII  rapport “Heel de Patiënt” in 
de zaak van Jansen Steur en het MST.(zoals in 1993 heeft de Tweede Kamer niets gedaan,ook  
het MST hield de neuoloog jarenlang de hand boven het hoofd.Afhandeling van claims 
verliep traag en stroperig.Falende personen kregen goede vertrekregeling.) Dat was in 1993-
1994 ook het geval (verwijs maar naar de IRT-affaire).We zien in de organisatie een patroon 
van “Old Boys Network”
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den Wit, tenboer

Geachte  heer  Van den Wi t tenboer ,

De voor  mi j  bes tende a fschr i fÈen van de  br ieven d ie  u  de  s taa tssecre tar is
van Vo lksgezondhe id ,  de  min is te r -p res ident  en  de  min is te r  van  Jus t i t ie
zond, heb ik in goede orde ontvangen. De inhoud daarvan heb ik voor
kennis geving aangenotnen.

Meer  dan da t  kan  ik  over igens  n ie t  doen.  Ànders  dan u  noge l i j k  veronder -
s te l t '  b ieden de  kwest ies  waarvoor  u  de  aandacht  van de  be t re f fende
bewinds l ieden v raagt ,  de  Nat lona le  ombudsnan geen ru imte  voor  een onder -
zoek .  Enerz i jds  omdat  de  te rmino log ie  in  de  br ieven aan de  s t ,aa tssecre-
ta r is  van Vo lksgezondhe id  daarvoor  geen aan le id ing  geef t ,  anderz i jds
omdat de Nationale ombudsnan geen bevoegdheid heeft ten aanzien van
Personen d ie  een v r i j  beroep u i toe fenen,  zoa ls  advocaten  en  noear issen.

Met  v r iende l i j ke  g roe t  en  hoogacht ing ,

NaÈionale ornbudsman,

nr .  d rs .  l , Í .  Oos t ing
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